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  چکیده

بـر عملکـرد اقتصـاد     مـؤثر ین عوامل تر مهمي نفتی از ها هتکان، بر اساس مطالعات انجام شده

یکـی از  ، الگوسازي اقتصادي در چارچوب رویکـرد تعـادل عمـومی تصـادفی پویـا     . ایران هستند

ـ  ي مختلف بـه ویـژه  ها هبهترین ابزارها براي دستیابی به شناخت مکانیسم انتشار تکان ي هـا  هتکان

ایـن  . ه تولیـد و تـورم اسـت   نفتی و اثرات نهایی آن بر عملکرد متغیرهاي کالن اقتصادي به ویـژ 

براي الگوسـازي مکانیسـم انتشـار    ، مقاله یک الگوي تعادل عمومی تصادفی پویاي کینزي جدید

دهدکه در آن بر رانت جـویی  و بلندمدت در اقتصاد ایران ارائه می مدت  کوتاهي نفتی در ها هتکان

رامترهاي الگوي ارائـه شـده بـه    پا. شود می تأکیدي نفتی ها هنهادها در انتقال تکان ي و نقش ویژه

نتـایج  ي  هروش بیزین تخمین زده شده و ارزیابی آن از طریق بررسی معیارهاي مختلف و مقایس

 1367هاي مشاهده شده متغیرهاي کالن اقتصاد ایران طی فصل اول سازي شده و واقعیتشبیه

هـاي  بررسـی پویـایی   بـه منظـور  . الگو اسـت  بیانگر برازش نسبتاً مناسب، 1389تا فصل چهارم 

توابع واکنش آنـی  ، ي نفتیها هي مختلف به ویژه تکانها همتغیرهاي مهم اقتصادي نسبت به تکان

از کانـال   مدت  کوتاهمثبت نفتی اگرچه در  ي نتایج بیانگر این است که یک تکانه. ارائه شده است

 د غیرنفتـی کـاالي عمـومی موجـب افـزایش تولیـ     ي  عرضـه  افزایش تقاضاي کل و نیـز افـزایش  

موجبات کاهش تولید غیرنفتـی  ، اما در بلندمدت از مسیر رانت جویی و تضعیف نهادي، شود می

  . ندک می را فراهم

  JEL :Q30, E63, E02, C63طبقه بندي 

  اقتصاد ایران، رانت جویی، تعادل عمومی تصادفی پویا، ي نفتیها هتکان: کلید واژه

  

 

١

 نویسنده مسئول -* 
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  مقدمه -1

کنندگان نفت و گاز در جهان است و درآمـدهاي نفتـی   ین صادرتر بزرگایران یکی از 

مـدل سـازي   ، هدف تحقیـق حاضـر  . از سهم قابل توجهی در اقتصاد ایران برخوردار است

مدت و بلندمدت مکانیسم انتقال اثرات درآمدهاي نفتی بر عملکرد اقتصاد ایران در کوتاه

ل درآمدهاي نفتـی از  کاال و خدمات عمومی از محي  عرضه در این تحقیق افزایش. است

ین کانال انتقال اثرات مثبـت درآمـدهاي نفتـی و در مقابـل     تر مهمسوي دولت به عنوان 

و  معرفـی شـده   ین کانال انتقال اثرات منفی درآمدهاي نفتیتر مهمرانت جویی به عنوان 

نهادها در تعیین برآیند اثرات مثبت و منفی درآمدهاي نفتی بر عملکرد  ي نیز نقش ویژه

صاد ایران مورد تحلیل نظري و مـدل سـازي تجربـی تحـت رویکـرد تعـادل عمـومی        اقت

  . گیردقرار می) DSGE( 1تصادفی پویا

پارامترهاي سیستم معادالت حاصل از مدل ارائه شده به روش بیـزین بـا اسـتفاده از    

سـازي  تخمـین زده شـده و بـر اسـاس آن شـبیه      3افزار مطلـب تحت نرم 2داینري  نامهبر

هـاي متغیرهـاي   بررسی پویـایی  به منظوردر نهایت . پذیرد انجام میاقتصادي  متغیرهاي

 توابع واکنش آنی ارائه، ي نفتیها هي مختلف به ویژه تکانها همهم اقتصادي نسبت به تکان

ي نفتـی در  ها هبه خوبی مکانیسم انتشار تکان، تحلیل و بررسی توابع واکنش آنی. شود می

توانـد  در مجموع مدل ارائه شده و نتایج حاصـل از آن مـی  . هدداقتصاد ایران را نشان می

ي نفتی در اقتصاد ایران و اثرات نهایی آن بـر  ها هشناخت مناسبی از مکانیسم انتشار تکان

تواند جهـت   می عملکرد متغیرهاي کالن اقتصادي به ویژه تولید و تورم به دست دهد که

ناشی از درآمدهاي نفتـی بـر اقتصـاد    هاي  هاي مناسب براي کاهش هزینه اتخاذ سیاست

  . برداري حداکثري از منافع آن در بر داشته باشد ایران و بهره

، در بخـش سـوم  . پـردازد  مـی  بخش دوم به بررسی ادبیات موضـوع ، مقاله ي در ادامه

بخـش  . شـود  ارائه می، یابی کارگزاران اقتصادي استالگوي اقتصاد ایران که حاصل بهینه

بـه بحـث   ، )اعـم از رونـد تصـادفی و ایسـتا    (حضور عناصر داراي رونـد  ه چهارم با توجه ب

-در بخش پنجم تخمین و شبیه. پردازد می روندزدایی از مدل و سپس خطی سازي مدل

العمل آنـی بـه ویـژه    توابع عکسپذیرفته و انجام داینر ي  نامهسازي مدل با استفاده از بر

در نهایـت بخـش ششـم بـه     . ار اسـت ي نفتـی مـورد تحلیـل و بررسـی قـر     ها هبراي تکان

  . گیري مقاله اختصاص یافته استبندي و نتیجه جمع

  

  

 

1- Dynamic Stochastic General Equilibrium (DSGE) 
2- Dynare 
3- MATLAB 
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  ادبیات موضوع -2

از دیربـاز  ، یک جامعـه  اقتصاد بر ات ناشی ازدرآمد حاصل از منابع طبیعیاثر ارزیابی 

اثـرات  ي  حـوزه مطالعات گسـترده و متنـوع در   . اقتصادي بوده استي  نظریهمورد توجه 

توانـد از   ، میبیانگر این موضوع است که درآمدهاي حاصل از منابع طبیعی، منابع طبیعی

داشـته باشـد کـه برآینـد ایـن      متضادي را براي یک اقتصاد دربر ي مختلف اثراتها کانال

  . مثبت یا منفی باشد، تواند بر عملکرد اقتصادي می اثرات متضاد

د از مسیرهاي مختلف به توان می مانند نفت ناشی از منابع طبیعی هنگفتدرآمدهاي 

اقتصـادي را   عملکرد، دولتي  بودجهکاالي عمومی از مسیر ي  عرضه ویژه تقویت فرآیند

اقتصاد توسعه قدیمینظریات  عضیب. بخشدبهبود 
1
نیـز  و نیـز برخـی مطالعـات جدیـد      

در میـان مطالعـات جدیـدتر در مـورد اثـر مثبـت       . کننـد  می تأییدگیري را   نتیجه چنین

. دکـر اشـاره   زیـر تـوان بـه مـوارد     ، مینابع به ویژه نفت بر عملکرد اقتصاديدرآمدهاي م

بـزرگ   ي ي قیمتی نفـت را در چهـار تولیدکننـده   ها هاثر تکان، )2009( 2کرونن و مهروترا

با استفاده از الگوي خودرگرسیون بـرداري  ) ونزوئال و روسیه، قزاقستان، ایران(نفت و گاز 

بـا تولیـد   ، ي بـاالتر نفـت  هـا  قیمـت ، ند که بر اساس آنا هدساختاري مورد مطالعه قرار دا

اثـر درآمـدهاي نفتـی بـر      ،)2009(محدث و پسران ، صالحی اصفهانی. باالتر همراه است

را  زا برونیک مدل تصحیح خطاي برداري با متغیرهاي  ي عملکرد اقتصاد ایران به وسیله

آمدهاي نفتی از طریق اثرگذاري بـر  افزایش در، بر اساس نتایج این مقاله. اندبررسی کرده

متفکـرآزاد و  ، بهبـودي . گذارددر بلندمدت بر تولید اثر مثبت باقی می، موجودي سرمایه

ثبـاتی آن بـر تولیـد ناخـالص داخلـی      قیمت نفت و بی تأثیربه بررسی ، )1388(رضازاده 

بـــا اســـتفاده از روش  1367-1384ي  دورهایـــران بـــر اســـاس اطالعـــات فصـــلی در 

در بلندمدت قیمـت نفـت   ، بر اساس نتایج این مطالعه. اند هگرسیون برداري پرداختخودر

ثبـاتی قیمـت نفـت بـر      بیتأثیر در حالی که ، مثبت بر تولید ناخالص داخلی داشته تأثیر

نشـان  در مقابـل مطالعـات بسـیاري نیـز وجـود دارد کـه       اما . منفی استتولید ناخالص 

تعداد زیادي اقتصادي عملکرد  موجب تضعیف، یعیدرآمدهاي ناشی از منابع طب دهد می

در ادبیـات  . شـده اسـت   کشـورها سـایر  نسبت به  منابع طبیعی غنیداراي از کشورهاي 

ي متفاوتی براي انتقال اثرات منفی درآمدهاي منابع طبیعی بر عملکرد ها کانالاقتصادي 

سـان درآمـدهاي   تـوان بـه نو   مـی  جملهآن اقتصادي مورد بررسی قرار گرفته است که از 

  

 

کشـورهاي فقیـر   ، )1989ن، مـورفی و همکـارا  و  1961رودن، -رزنشـتاین ( دیدگاه قدیمی در اقتصاد توسعه یک براساس  -1

حاصل از منـابع طبیعـی ماننـد     گفتهندرآمدهاي  ، بنابراینباشند فقر میدور تسلسل براي شکستن  "جهشی بزرگ"نیازمند 

  .دنک ه و جهش مورد نیاز را ایجاد هاي سرمایه و نرخ ارز خارجی چیره شد گاز و معدنی باید بر محدودیت، نفتمنابع 

2- Korhonen and Mehrotra 
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روابط پیشین و پسین اندك میان بخـش منـابع طبیعـی و سـایر     ، ناشی از منابع طبیعی

بیمـاري  ، افـزایش نقـش دولـت در اقتصـاد و تضـعیف عملکـرد آن      ، ي اقتصاديها بخش

  . دکرتضعیف ساختار نهادي و رانت جویی اشاره ، هلندي

ي اثرگذاري منفی درآمـد  ها لکاناین تر مهمدر این میان رانت جویی به عنوان یکی از 

در ي ادبیات در حال رشـد . حاصل از منابع طبیعی بر عملکرد اقتصادي مطرح شده است

بالنـد و فرانکـو  (ي اقتصـادي وجـود دارد   هـا  فعالیت عملکردجویی در  مورد نقش رانت
1

 ،

ن 1996، 1995، 2؛ لین و تُرنل2000 سونســین  2000، 3؛ ا4؛ تُرویـک 1999، ؛ تُرنـل و ل ،

پردازند که چرا  میموضوع هاي ارائه شده به این  برخی از تبیین، تر به طور خاص. )2002

 ؛باشـد  می تر بیش گازي یا معدنی، جویی در کشورهاي داراي درآمدهاي عظیم نفتی رانت

ـ ، ین دلیـل تر مهمبدیهی است که  . )1995، لـین و تُرنـل  (اسـت   بـوده  تـر  بـزرگ ي  هخزان

جـویی ایـن اسـت کـه ثـروت در       بودن رانـت  تر بیش که علتکنند  بیان میدیگر  گروهی

. )1998، 5آتی(ها متمرکز شده است  بخش دولتی یا احتماالً در تعداد معدودي از شرکت

اکثراً اعضاي گـروه  ، ها بروکراتهاي ایجاد شده در این اقتصادها توسط  رانتي  هپس عمد

وجـود دارد کـه رفتـار      میتوافـق عمـو  در عـین حـال   . شوند کانالیزه می، سیاسی مسلط

 )1998(آتـی  . کنـد  توجهی به بسیاري از کشورها وارد مـی  هاي قابل جویانه خسارت رانت

، باشـد  رانت می کسبکند که چنین رفتاري که در جهت بیشینه کردن ایجاد و  بیان می

سطح درآمد تعـادلی  جویی  پس رانت. شود هاي بلندمدت توسعه می فراموشی هدف سبب

ساچز و وارنـر (دهد  میتنزل  ابلندمدت ر
6

و گلـب  )1993(آتـی  . )1997، 
7

ایـن   )1988(

د نـ ک بسیار قدرتمندي را ایجاد می هاي فشار گروه، جویی اند که رانت دهکردیدگاه را ارائه 

برزیـل   )1995(براي مثال آتی . اقتصاد شوند ضرورياصالحات  در برابرکه قادرند سدي 

کنـد   اُلسن بیان مـی ، در وضعی مشابه. کند معرفی میرا یک مورد منطبق با این وضعیت 

ي  هفرسـایی در زمینـ   بـا مشـکالت طاقـت   ، فشـار هـاي   رفتار گروهي  هکه جوامع در نتیج

جویی تعدیل هزینه را هنگام مواجهـه   رانت. )1997، ساچز و وارنر(نوآوري مواجه هستند 

 مشـترك ي  هیـک نتیجـ  . )2001، آتـی (کند  ها دشوارتر می با نوسانات درآمد براي دولت

دهـد   میایجاد قدرت انحصاري در یک اقتصاد بوده و یکی از مطالعات نشان ، جویی رانت

  

 

1- Baland & Francois 
2- Lane & Tornell 
3- Svensson 
4- Torvik 
5- Auty 
6- Sachs and Warner 
7- Gelb 
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 يانحصـار موقعیـت  هاي حفظ  هاي اجتماعی انحصارطلبی در صورتی که هزینه که هزینه

  . )1987، 1وندرز(خواهد شد  تر ، بیشاضافه شود

مـد حاصـل از منـابع و بـه طـور      وال اساسی ایـن اسـت کـه آیـا درآ    ئس، در این میان

کنـد   اقتصادها اثـرات یکسـانی خواهـد داشـت؟ آتـی بیـان مـی        ي مشخص نفت در همه

 نفـرین  هجوم درآمدهاي منابع طبیعی دچـار  دلیلکه تعداد زیادي از کشورها به  درحالی

 نفریني  هبنابراین پدید؛ گونه نبوده است اما در برخی دیگر از کشورها اوضاع این، اند شده

آن بسـیار  وقـوع  است که احتمال تکـرار   اي پدیدهبلکه ، نیست 2یک قانون آهنین، منابع

اقتصادي مهـم   عملکردرسد در  به نظر میچه  آن حقیقتدر . )1994، آتی(باشد  زیاد می

بلکـه در عـوض   ، اسـت  فراوانی منابع طبیعی به خـودي خـود نبـوده   این است که ، باشد

ریت اقتصـادي و کیفیـت نهادهـا در حالـت کلـی      و کیفیـت مـدی  هـا   آن کیفیت مدیریت

گیلفاسن(باشد  می
3

مونه و تورویک، مهالم. )2001، 
4
بر اساس یک مدل رانـت   ،)2006( 

 نهادهـا در تعیـین اثـر منـابع طبیعـی بـر عملکـرد اقتصـاد         ي رانت جویی به نقش ویـژه 

ت و گیرند که کشورهاي داراي منابع طبیعی غنی هم اثـرات مثبـ   می پردازند و نتیجه می

نـد و عامـل اصـلی ایـن تفـاوت در      ا هم اثرات منفی بر عملکرد اقتصادي را تجربـه کـرده  

  . تفاوت در کیفیت نهادهاي کشورهاي مختلف بوده است، اثرگذاري منابع طبیعی ي نحوه

اما مطالعات مربوط به اثـرات درآمـدهاي نفتـی بـر اقتصـاد کشـورهاي داراي منـابع        

، دل عمومی تصـادفی پویـا  ارویکرد نسبتا جدید تعتحت ، طبیعی و به طور مشخص نفت

انجـام  به ویژه براي اقتصاد ایران بسیار محدود است و در عین حـال بـر اسـاس بررسـی     

، بپـردازد  DSGEجـویی تحـت رویکـرد     رانـت  ي که بـه بررسـی پدیـده   اي  هگرفته مطالع

  . مشاهده نشده است

  

  انبراي اقتصاد ایر الگوي تعادل عمومی تصادفی پویا -3

این تحقیق در صدد بررسی مکانیسم انتقال اثرات درآمدهاي نفتی بر عملکرد اقتصاد 

) DSGE(مدت و بلندمدت تحت یک الگوي تعادل عمـومی تصـادفی پویـا    ایران در کوتاه

چارچوب اصلی الگوي ارائه شده براي اقتصاد ایران در این مقاله بر اساس مطالعات . است

و ) 2003( 1والـش ، )2007( 7مـدینا و سـوتو  ، )2001( 6وفدیب و فـان ، )2000( 5آیرلند

  

 

1- Wenders 
2- Iron Law 
3- Gylfason 
4- Mehlum, Moene and Torvik 
5- Irelan 
6- Dib & Phaneuf 
7- Medina & Soto 
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و سنبتا
2
چهار نوع کارگزار اصلی شـامل   ي این الگو در بردارنده. ارائه شده است) 2011( 

ر مـالی و  گـذا  سیاسـت دولت به عنـوان  ، تولیدکنندگان کاالهاي نهایی و واسطه، خانوارها

خانوارهـا و تولیدکننـدگان    گـو در ایـن ال . ر پولی استگذا سیاستبانک مرکزي به عنوان 

شـود  در حالی که فـرض مـی  ، نندکگیري می یابی توابع هدف خود تصمیماساس بهینهبر

و سیاست پولی بانک مرکزي بر اساس یـک   باشد زا برونسیاست مالی دولت یک فرآیند 

  . شودسیاستی مبتنی بر لنگر اسمی نرخ ارز تعیین می ي قاعده

خانوارها و کاال و خدمات عمومی عرضـه شـده از    3طلوبیتدر این مدل پول در تابع م

در ایـن مـدل دولـت بـه عنـوان      . سوي دولت در تابع تولیـد تولیدکننـدگان وجـود دارد   

شود تحت فرآیندهاي سیاسـی و بـه صـورت    ر مالی حضور دارد که فرض میگذا سیاست

انک مرکزي نیز ب. پردازدکاال و خدمات عمومی میي  عرضه به تخصیص بودجه به زا برون

و در  کـرده فعالیـت   ريگـذا  سیاسـت ي  هر پولی بر اساس یک قاعـد گذا سیاستبه عنوان 

در . کنـد  میمدت متغیرهاي سیاستی نرخ ارز و حجم پول ایفاي نقش تعیین مسیر کوتاه

ر مـالی و بانـک مرکـزي بـه عنـوان      گـذا  سیاسـت این مدل روابط میان دولت بـه عنـوان   

 ي ارائه شده است که با توجـه بـه سـلطه    4مالیي  هیکرد سلطر پولی تحت روگذا سیاست

رویکـرد مناسـبی   ، مالی دولت بر سیاست پولی بانک مرکـزي در اقتصـاد ایـران    سیاست

  . است

تحلیل نظري و مدل سازي تجربـی مکانیسـم   ، که هدف اصلی تحقیق حاضرجا  آن از

، مـدت و بلندمـدت اسـت   تـاه انتقال اثرات درآمدهاي نفتی بر عملکرد اقتصاد ایران در کو

ویـژه   تأکیـد ي اثرگذاري مثبت و منفی این درآمدها بر عملکرد اقتصـادي مـورد   ها کانال

ي  عرضـه  توانـد از مسـیر   می درآمدهاي حاصل از منابع نفتی از یک سو. قرار گرفته است

بـه بهبـود عملکـرد    ، کاال و خدمات عمومی توسـط دولـت و افـزایش موجـودي سـرمایه     

تواند از مسیرهاي مختلف به ویـژه   می اما در طرف مقابل این درآمدها، انجامداقتصادي بی

 ي امـا مسـئله  . ي رانت جویی به تضعیف عملکـرد اقتصـادي بیانجامـد   ها گسترش فعالیت

اصلی و نهایی این است که در نهایت برآیند اثرات مثبـت و منفـی درآمـدهاي نفتـی در     

بـر ایـن   . یابـد  مـی  نهادها اهمیت ي میت ویژهاقتصاد ایران چیست؟ در این جا نقش و اه

 تأکیـد نهادها در انتقال اثر منابع طبیعی را مورد  ي رسد باید نقش ویژه می اساس به نظر

سهم رانت جویان از رانت حاصل از منـابع طبیعـی را   ، از یک سو کیفیت نهادي. قرار داد

ي هـا  ابع بـه فعالیـت  ي از رانت منـ تر بیش روشن است که هر چه بخش. نماید تعیین می

  

1- Carl E.Walsh 
2- Senbeta 
3- Money in the Utility (MIU) 
4- Fiscal Dominance 
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. شـود  می تر بیش اثرات منفی رانت منابع طبیعی در تضعیف تولید، رانت جویی وارد شود

تواند به تضـعیف   می از سوي دیگر تعامل پویاي میان چارچوب نهادي و رانت منابع نفتی

در نتیجه در تعامـل میـان چـارچوب نهـادي و رانـت حاصـل از       . کیفیت نهادي بیانجامد

کننـده در   بدل بـه عامـل مسـلط و تعیـین    تکیفیت چارچوب موجود نهادي ، یمنابع نفت

به طـوري کـه   ، اثرگذاري رانت منابع نفتی بر عملکرد اقتصادي خواهد شدي  هتعیین نحو

اثـرات منفـی   ، باشـد  تر کمو اثرپذیري آن رانت منابع نفتی  تر بیش هر چه کیفیت نهادي

ل تقویت عملکـرد اقتصـادي هنگـام افـزایش     ناشی از رانت جویی محدودتر بوده و احتما

آن  تـر  بـیش  در مقابل کیفیت پایین نهادي و اثرپذیري، یابد می رانت منابع نفتی افزایش

احتمال تضعیف عملکرد اقتصـادي توسـط رانـت منـابع نفتـی را افـزایش       ، از رانت نفتی

  . خواهد داد

، نتقال درآمـدهاي نفتـی  بررسی کانال رانت جویی در مکانیسم ا منظور بهدر این الگو 

، جـویی  در بخـش رانـت  . شـود  مـی  جویی تفکیک کل اقتصاد به دو بخش تولیدي و رانت

کارآفرینان رانت جو در صدد بهره برداري از رانت منابع نفتی هسـتند کـه میـزان رانـت     

در عین حـال اثـرات   . جویی در این بخش به طور مستقیم به کیفیت نهادي بستگی دارد

در ادامه به بررسی فرآینـد  . بر کیفیت نهادها نیز مدنظر قرار گرفته است درآمدهاي نفتی

  . شود پرداخته میگیري هر یک از کارگزاران اقتصادي در الگوي مورد نظر  تصمیم

  

  خانوارها 

خانوار وجود دارند که تابع مطلوبیت خود را با توجـه بـه   (�)در اقتصاد تعداد زیادي 

شـود کـه   در این مدل فرض می. ندکن می حداکثر، جه هستنداي که با آن مواقید بودجه

بـا فـرض مشـابه بـودن     . )2003، والـش (پول نیز در تابع مطلوبیت خانوارها وجـود دارد  

در صـدد حـداکثر   ، خانوارهـا  ي به عنـوان نماینـده   (�)یک خانوار نمونه ، تمامی خانوارها

  ن تابع مطلوبیت انتظاري خودکرد

)1(  E�U� �c��,
���

���
,l��,e��,k��� = E� ∑ β�∞

� �Ln�c��� + γLn �
���

���
� −

φ� �
�
��

����

����
� − φ� �

���
����

����
��  

  زمانی با آن مواجه استي  دورهاست که در هر ايبا توجه به قید بودجه

)2(W�
�l�� + W�

�e�� + Π�� + R���P���k���� + M���� = P�c�� + P�i�� +

 M�� + T��  
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بیـانگر مصـرف کـل     cبیانگر نرخ تنزیل زمانی،  β ،(j)ونه در تابع مطلوبیت خانوار نم

قیمـت سـبد   (هـا  طح عمـومی قیمـت  بیانگر سـ  Pاسمی پول،  ي بیانگر ذخیره Mخانوار، 

ي  بیـانگر عرضـه   eي نیـروي کـار،    گر میـزان عرضـه  بیان l، )نکنندگاکاالي نهایی مصرف

بیانگر  �Wي خانوار نمونه،  در قید بودجه. ي زمانی است بیانگر دوره tنیروي کارآفرین و 

بیـانگر سـود    Πبیانگر دستمزد اسمی نیروي کـارآفرین،   �Wدستمزد اسمی نیروي کار، 

 Tگـذاري،   بیانگر سرمایه iرمایه، بیانگر موجودي س kهاي تولیدي، ناشی از مالکیت بنگاه

معادالت حاصل از . سرمایه استي  بیانگر نرخ اجاره R دولت وبیانگر مالیات پرداختی به 

نیروي کار ي  ، عرضهاسمی پول ي ذخیره، یابی خانوارها نسبت به متغیرهاي مصرفبهینه

  دن عبارتند ازکر پس از خالصه 1و سرمایه با فرض مشابه بودن خانوارها

)3(  
��

����
= γ �

��

��
� �

����

��
�   

)4(  φl� =
��

�

��
�

��

��
�

��

  

)5(  φe� =
��

�

��
�

��

��
�

��

  

)6(  βE� �
��������

����������
� =

�

���� 
 

تـابع  ، 3ي  معادلـه : تصـادي روشـنی هسـتند   تفاسیر اق ي دارندهدربر، 6تا  3معادالت 

تقاضاي حقیقی پول است که بر اساس آن تقاضاي حقیقی پول تابعی مستقیم نسبت بـه  

نیروي کـار و  ي  عرضه تابع، 5و  4معادالت. باشدمصرف و معکوس نسبت به نرخ بهره می

نیروي کارآفرین هستند که تابعی مسـتقیم نسـبت بـه دسـتمزد و معکـوس نسـبت بـه        

بـین  ي  رابطـه بیـانگر  حقیقت باشد که در اولر میي  معادله 6ي  معادله. ندباش میرف مص

ي  بودجـه قید ، تمام خانوارها ي در عین حال با جمع زدن قید بودجه. زمانی مصرف است

  کل خانوارهابه دست خواهد آمد

)7(  W�
�l�L� + W�

�e�E� + Π� + M��� + (1 + R���)P���k��� = P�c� +

P�k� + M� + T�  

کل نیـروي کـارآفرین    بیانگر موجودي Eبیانگر موجودي کل نیروي کار،  Lکه در آن 

  . است

 
  

 

1- c�� =
��

��
,M�� =

��

��
,l�� = l� 
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  تولیدکنندگان  

  تولیدکنندگان کاالي نهایی

کاالي نهایی وجود دارند که بـا ترکیـب    ي شود که تعداد زیادي تولیدکنندهفرض می

 کنند میتولید ، رسدکاالي نهایی را که به مصرف خانوارها می، یکاالهاي داخلی و واردات

، هـدف هـر تولیدکننـده کـاالي نهـایی     . رسانندو تحت شرایط رقابت کامل به فروش می

  دن تابع سود حداکثر کر

)8(  Π�
� = P�y�

��
− (p�

�y�
� + p�

�y�
�)  

و با فرض کشـش جانشـینی    1ی ثابتبا توجه به قید تابع تولید از نوع کشش جانشین

  .داریم، 1برابر 

)9(  y�
��

= (y�
�)�(y�

�)���  

yي کل کاالي نهایی بخـش خصوصـی،    بیانگر عرضه ��y، که در تابع سود بیـانگر   �

yتقاضاي کاالي وارداتـی و   بـه عنـوان نهـاده تولیـد     (بیـانگر تقاضـاي کـاالي داخلـی      �

بیـانگر قیمـت کـاالي     �pبیانگر قیمت کاالي وارداتـی و   �p، )نهایی تولیدکننده کاالي

کل کاالي نهایی در فرآیند  ي ي داخلی در هزینهسهم کاال γدر تابع تولید، . داخلی است

 . تولید است

دن عبارت است پس از خالصه کر، یابی تولیدکنندگان نهاییمعادالت حاصل از بهینه

  :از

)10(  y�
� = (1 − γ)�

��
�

��
�

��

y�
��  

)11(  y�
� = γ �

��
�

��
�

��

y�
��  

)12(  P� = (P�
�)�(P�

�)��� 

بیـانگر تـابع تقاضـاي     11ي  ، معادلـه تیابیانگر تابع تقاضاي کاالي وارد 10ي  معادله

در واقـع   تعیـین قیمـت کـاالي نهـایی اسـت کـه       ي معادله 12ي  معادلهکاالي داخلی و 

  . میانگین وزنی از قیمت کاالي وارداتی و داخلی است

  تولیدکنندگان کاالي نهایی داخلی

کاالي نهـایی داخلـی وجـود دارنـد کـه بـا        ي شود تعداد زیادي تولیدکنندهفرض می

یک سبد کاالي نهایی داخلی را که مورد تقاضاي ، اي داخلیترکیب انواع کاالهاي واسطه

کنند و تحت شرایط رقابت کامل بـه فـروش   تولید می، ي نهایی استتولیدکنندگان کاال

  

 

1- Constant Elasticity of Substitution (CES) 
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دن کـر حـداکثر  ، هدف هر تولیدکننده کاالي نهـایی داخلـی  . )2003، آیرلند(رسانند می

  تابع سود

)13(  Π�
� = P�

�y�
� − ∫ P�

�(i)y�
�(i)di

�

�
  

   .با توجه به قید تابع تولید از نوع کشش جانشینی ثابت است

)14(  y�
� = �∫ y�

�(i)
����

�� di
�

�
�

��

����

  

y، که در تابع سود yي کل کاالي نهایی داخلی،  بیانگر عرضه � �(i)    بیـانگر تقاضـاي

ي  بیانگر قیمت هر یک از کاالهـاي واسـطه   p�(i)ي داخلی و  هر یک از کاالهاي واسطه

ي  واسـطه  کشـش جانشـینی میـان کاالهـاي     بیـانگر  θhدر تابع تولید، . باشدداخلی می

لیدکنندگان نهـایی پـس از   یابی تومعادالت حاصل از بهینه. داخلی در فرآیند تولید است

  :دن عبارت است ازخالصه کر

)15(  y�
�(i)= �

��
�(�)

��
� �

���

y�
�   

)16(  p�
� = �∫ p�

�(i)����di
�

�
�
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���� 

باشد که تابعی مسـتقیم از تولیـد   می iي  واسطه یانگر تقاضاي کاالهايب 15ي  معادله

به قیمت کـاالي نهـایی    iي  واسطه کاالي نهایی داخلی و معکوس از قیمت نسبی کاالي

تعیین قیمت کاالي نهایی داخلی است که ي  معادلهنیز بیانگر  16ي  معادله. داخلی است

  . باشدداخلی میي  هواسط در واقع میانگین وزنی قیمت کاالهاي

  واردات کاالهاي خارجی 

داخلی وجود دارند کـه بـا ترکیـب کاالهـاي      ي شود تعداد زیادي واردکنندهفرض می

یک سبد کاالي وارداتی را که مـورد تقاضـاي تولیدکننـدگان کـاالي     ، کشورهاي مختلف

ف هـر  هـد . رسـانند کنند و تحت شرایط رقابت کامل به فروش میتولید می، نهایی است

  دن تابع سودکرحداکثر ، واردکننده

)17(  Π�
� = P�

�y�
� − ∫ λ�(j)P�

�(j)y�
�(j)dj 

�

�
  

  با توجه به قید تابع تولید از نوع کشش جانشینی ثابت است 

)18(  y�
� = �∫ λ�(j)

�

��y�
�(j)

����
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�

�
dj�

��

����

  

y، که در تابع سود بیـانگر تقاضـاي کـاالي     y�(j)ي کل کاالي وارداتی،  ماد عرضهن �

بیانگر سـهم   λ�(j)ام و jبیانگر قیمت کاالي وارداتی از کشور  p�(j)ام، jوارداتی از کشور 

. شود یک متغیر سـاختاري اسـت  و فرض می باشد میکل واردکننده  ي در هزینه jکشور 
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نی میان کاالهاي وارداتـی کشـورهاي مختلـف در    بیانگر کشش جانشی θfدر تابع تولید، 

یابی تولیدکننـدگان نهـایی پـس از خالصـه     حاصل از بهینه معادالت. فرآیند تولید است

  :دن عبارت است ازکر

)19(  y�
�(j)= λ�(j)�

��
�(�)

��
� �

���

y�
�  

)20(  p�
� = �∫ λ�(j)p�

�(j)�����

�
dj�

�

����  

باشد که تابعی مستقیم از می jبیانگر تقاضاي کاالهاي واردات یاز کشور  19ي  معادله

نسبت به قیمت کاالي وارداتـی   jواردات و معکوس از قیمت نسبی کاالي وارداتی کشور 

 حقیقـت تعیین قیمت کاالي وارداتی است که در ي  معادلهنیز بیانگر  20ي  معادله. است

در عـین حـال قیمـت    . استتی از کشورهاي مختلف اي واردامیانگین وزنی قیمت کااله

�P)کاالي وارداتی به پول داخلی 
�P)برابر قیمت کاالي وارداتی بـه پـول خـارجی     (�

��) ،

  :باشدمی (�ER)ضرب در نرخ اسمی ارز 

)21(  P�
� = ER�P�

�� 

رسـیونی داراي  شود سطح قیمت کاالي خارجی داراي یـک فرآینـد خودرگ  فرض می

  .باشدمی ي واحد ریشه

)22(  p�
�� = p���

�� �����
p���

�� ����
e�������� 

  ي داخلی تولیدکنندگان کاالي واسطه 

محصوالت خـود را بـه تولیدکننـدگان کـاالي     ، داخلیي  واسطه تولیدکنندگان کاالي

داخلـی  ي  واسـطه  کاالهـاي ، هاییکه در فرآیند تولید کاالي نجا  آن از. فروشندنهایی می

، داخلیي  واسطه بنابراین هر تولیدکننده کاالي، صورت ناقص جانشین یکدیگر هستند به

 در واقـع تولیدکننـدگان کـاالي   . باشـد گذاري براي محصول خود میداراي قدرت قیمت

بلکه تحت شرایط رقابـت انحصـاري فعالیـت    ، داخلی نه در شرایط رقابت کاملي  واسطه

یه از محصول خود را با استخدام نیـروي کـار و سـرما   ، واسطه ي هر تولیدکننده. ندکن می

 ي واسـطه بـا یـک هزینـه     ي در عین حال هـر تولیدکننـده  . دکنسوي خانوارها تولید می

تعدیل قیمت اسمی محصول خود روبرو است که بر حسب تولیـد کـاالي نهـایی داخلـی     

  )2000، آیلند(شود گیري می اندازه

)23(  
��

�
�

��
�(�)

�����
� (�)

− 1�
�

y�
� 

�P که در آن
�(i) ي  واسطه بیانگر قیمت کااليi  وπ  قیمـت   1بیانگر نرخ رشد پایـدار

  :تابع تولید هر تولیدکننده کاالي واسطه عبارت است از. باشدکاالهاي داخلی می
  

 

1- Steady State 
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)24(  y�
�(i)= a�k���

� (i)�L�
�(i)�E�

�(i)��y�
��

�
�������

  
��که در آن 

گیري سـرمایه در  کـار  بـه میزان  ��، iي  واسطه میزان تولید کاالي (�)�

گیري نیـروي  کـار  بـه میـزان   ��، iگیري نیـروي کـار در تولیـد    کار بهمیزان  ��، iتولید 

بیـانگر سـطح تکنولـوژي     �ر فرآیند تولید و کاالي عمومی د ���، iکارآفرینی در تولید 

است که بـه صـورت    ي واحد ریشهداراي فرآیند  (�)فرآیند تکنولوژي تولید . تولید است

  . باشد می نیز (�gIq)تغییرات کیفیت نهادي  تأثیرشود و البته تحت تعیین می زا برون

)25(  a� = a���e��������������  

ایط رقابـت انحصـاري   داخلـی در شـر  ي  واسـطه  تولیدکننده کااليکه  این هبا توجه ب

تولیدکننـده بـا   ، گذاري محصول خـود برخـوردار اسـت   د و از قدرت قیمتکنفعالیت می

��y 15ي  معادلـه توجه به تقاضاي محصول خود در 
�(i)= �

��
�(�)

��
� �

���

y�
قیمـت  ، ��

ي  واسـطه  کـاالي  ي بنابراین تابع سـود هـر تولیدکننـده   . دکنمحصول خود را تعیین می

  :داخلی عبارت است از

  π�
�(i) = P�

�(i)��
��

�(�)

��
� �

���

y�
�� − W�

�L�
�(i)− W�

�E�
�(i)− R���

� P���k���
� (i)−

��

�
�

��
�(�)

������
� (�)

− 1�
�

y
t 
H                                                                                                                                                (26)   

نیـروي  ، هر بنگاه تولیدکننده ارزش حال بنگاه را بـا تعیـین متغیرهـاي نیـروي کـار     

  سرمایه و قیمت محصول، کارآفرینی

)27(E� ∑ β� �P�
�(i)y�

�(i)− W�
�L�

�(i)− W�
�E�

�(i)− R���
� P���kp���

� (i)−�
�

��

�
�

��
�(�)

������
� (�)

− 1�
�

y� 
��  

  .دکن می با توجه به قید تولید حداکثر

)28(  y�
�(i)= aa� a�k���

� (i)�L�
�(i)�E�

�(i)��y�
���

�
�������

  

نسـبت بـه    داخلـی ي  واسـطه  کـاالي  ي یـابی تولیدکننـده  معادالت حاصـل از بهینـه  

دن کـر پـس از خالصـه   سرمایه و قیمت محصول ، نیروي کارآفرین، نیروي کارمتغیرهاي 

  :عبارت است از

)29(  
��

���
�

��
���

� =
�

�
 

)30(  
��

���
�

��������
� �����

� =
�

�
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)31(    φ�
��

��
�

��
�

��
� �

��
�

������
� � �

��
�

������
� − 1� + βφ�E� �

����

����

����
��

��
��

����
�

����
� �1 −

����
�

����
�� �

����
�

����
��

��

��
�

����
�

��
� � = (1 − θh)(1 − �)+ θh

��

��
�

��
�

��
�  

، نیـروي کـارآفرین   ي نیروي کار به هزینه ي هزینه ي بیانگر نسبت بهینه 29ي  معادله

 31ي  معادلـه سـرمایه و   ي نیروي کار به هزینه ي بیانگر نسبت بهینه هزینه 30ي  معادله

  . کینزي جدید استنوعی منحنی فیلیپس 

  

 ر مالیگذا سیاستدولت به عنوان  

  هاي دولت براي ایجاد کاال و خدمات عمومیهزینه 

یـابی  هاي اسمی دولت نـه تحـت یـک فرآینـد بهینـه     کنیم که میزان هزینهفرض می

تعیـین   زا بـرون و بـه صـورت   باشد ریزي بلکه تحت فرآیندهاي سیاسی بودجه، اقتصادي

  .شته باشدي نفتی نیز قرار داها هتکان تأثیرل تحت د و در عین حاشومی

)32(  G� = G���
����G���

���e(������������� �) 

ي هـا  هخـود را صـرف هزینـ   ي  بودجهشود که دولت بخشی از در عین حال فرض می

 شـود بخشـی از   کند که فرض می  (IG)هاي عمرانی  و مابقی را صرف هزینه (CG)جاري 

هـاي جـاري   کنیم هزینـه فرض می. رسد هاي ذینفع می به گروه (SR)آن به صورت رانت 

 (�L)ي دولت است که صرف استخدام نیروي کار از سوي دولـت   دولت نسبتی از بودجه

  .شودخدمات عمومی می ي براي عرضه

)33(  CG� = gc∗ G�  

)34(  L�
�

=
���

��
� 

شود بخشی از آن بـه   می شود که فرض می ي عمرانیها هینمابقی بودجه نیز صرف هز

  .رسد می نفع ي ذيها هصورت رانت به گرو

)35(  (1 − gc)∗ G� = IG�
��SR�

(����)  

ي بـراي ایجـاد   گـذار  هصرف سرمای، ي عمرانیها هشود که هزین می در عین حال فرض

y)کاالهاي عمومی  کاالي عمومی طی زمان عبارت  بنابراین فرآیند انباشت شود،می (��

  :است از

)36(  y�
��

= �
���

��
� + (1 − δ)y��� 

��  

  منابع درآمدي دولت 

. باشـد ها و درآمدهاي نفتی مـی شامل مالیات، هاهزینه تأمینمنابع مالی دولت براي 

  :ها برابر است باکنیم میزان مالیاتفرض می
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)37(  T� = t P�y�  

  :مدهاي نفتی در هر دوره برابر است باو میزان درآ

)38(  OR� = P�
�y�

�  

yبیانگر قیمت جهانی نفت و �Pکه در آن  شـود  فرض مـی . بیانگر تولید نفت است �

  .ندکمی پیروياز فرایندهاي زیر  زا برونتولید و قیمت نفت به صورت 

)39(  p�
� = p���

� ����
p���

� ���
e������� �  

)40(  y�
� = y�A�e��� �  

  ي دولت و کسري بودجه  قید بودجه 

هـاي دولـت ممکـن اسـت بـا      دولت در هر دوره با توجه به درآمدها و هزینهي  بودجه

شود که کسري بودجه بـه طـور کامـل از طریـق     که فرض می شودکسري یا مازاد مواجه 

میـزان  ، هاي دولـت ا توجه به درآمدها و هزینهب. دشومی تأمیناستقراض از بانک مرکزي 

  :کسري بودجه در هر دوره عبارت است از

)41(  GBD� = G� − (tP�y� + ER�OR�)  

  ر پولیگذا سیاستبانک مرکزي به عنوان  

بانک مرکزي از استقالل و ابزارهاي کافی جهت تعیین حجـم  ، در چارچوب این مدل

مـالی طراحـی    ي مدل حاضر در چارچوب ادبیات سلطه یقتحقدر . پول برخوردار نیست

شده است که در آن سیاست مالی دولت بر سیاست پـولی بانـک مرکـزي جهـت تعیـین      

پولی شامل بدهی دولت بـه بانـک مرکـزي    ي  پایه شودفرض می. حجم پول مسلط است

(GD) هاي خارجی بانک مرکزي ییو دارا(FR) است  

)42(  H� = GD� + FR�   

دوره از  هاي خارجی بانک مرکـزي نیـز در هـر   بدهی دولت به بانک مرکزي و دارایی

  :ندکروابط زیر پیروي می

)43(  GD� = GBD� + GD���  

)44(  FR� = FR��� + ER�(CR�OR�) 

بدهی دولت به بانک مرکـزي بـه طـور کامـل توسـط      ، شودکه مالحظه می رطو همان

هـاي خـارجی بانـک    دارایی. دشودولت تعیین میي  بودجهي سیاست مالی دولت و کسر

مرکزي نیز ضریبی از میزان تزریق منابع ارزي از سوي دولت است که بانک مرکزي تنهـا  

گذار تأثیرهاي خارجی خود از طریق تغییر این ضریب قادر است بر فرآیند انباشت دارایی

پـولی از  ي  پایـه  اصـلی تعیـین   دولت عامـل ، به عبارت بهتر در چارچوب این مدل. باشد

مسیر سیاست مالی است و بانک مرکزي تنها از طریق تغییر ضریب انباشـت منـابع ارزي   

به این ترتیـب بـا   . پولی اثرگذار باشدي  پایه قادر است بر (CR)تزریق شده از سوي دولت
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 میزان حجم پول در اقتصاد در هر دوره عبارت اسـت ، بودن ضریب فزاینده پولی 1فرض 

  از 

)45(  M� = H� = (GD� + FR�)  

تنهـا ابـزار بانـک مرکـزي در     ، پـولی ي  پایه ي کنندهبنابراین با توجه به عوامل تعیین

 (��)تغییر ضریب انباشت منابع ارزي تزریق شده از سوي دولـت  ، اعمال سیاست پولی

لنگر اسـمی  سیاستی مبتنی بر  ي کنیم که بانک مرکزي داراي یک قاعدهفرض می. است

ز مقـادیر پایـدار آن   نرخ ارز است که این ضریب را با توجه به انحراف نرخ رشد نـرخ ارز ا 

  .دکنتعیین می

)46(  �
���

��
� = �

��� �

���
�

�μ�� 

 

، بانک مرکزي با توجه به وابستگی متقابل سیاست پـولی و سیاسـت ارزي   در حقیقت

، گـذارد مدت نرخ ارز و حجم پول اثـر مـی  دیر کوتاهبر مقا، سیاستی ي از طریق این قاعده

در حالی که مقادیر بلندمدت حجم پول و نرخ ارز از کنترل بانک مرکزي خارج بوده و از 

  . شودطریق سیاست مالی دولت تعیین می

  

  شرایط تعادل بازارها  

کارآفرینـان منـابع کـارآفرینی خـود را یـا در بخـش        :تعادل در بخش کارآفرینی

  ���Eیا در بخش رانت جویی  ���Eد گیرن می دي به کارتولی

)47(  E� = E�
� + E�

�  

ي  حـوزه شود که دستمزد کارآفرینان در  می تعادل در بخش کارآفرینی زمانی حاصل

��Wتولید 
��Wجـویی   ي رانـت  برابر دریـافتی کارآفرینـان در حـوزه    ��

 رضفـ . دشـو  ���

سهمی از متوسط منابع درآمـدي نفتـی بـراي    ، آفرینان رانت جوشود که دریافتی کار می

  : کل کارآفرینان است

)48(  W�
�� = S� �

���

��
�  

تـابعی مسـتقیم از نسـبت کارآفرینـان     ، که در آن سهم هر رانت جـو از منـابع نفتـی   

  : باشد می (�Iq) و معکوس از کیفیت نهادي تولیدي به کل کارآفرینان

)49(  S� = �
��

�

��
� Iq�

��  

  . ضریب حساسیت رانت جویی به کیفیت نهادي است �که در آن 

نسبت تعادلی کارآفرینان تولیدي بـه کـل   ، بر این اساس در تعادل بخش رانت جویی

  :شود می تعیین، کارآفرینان

)50(  �
��

�

��
� = �

����
�

���
� Iq�

� 
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عادلی کارآفرینـان تولیـدي بـه کـل کارآفرینـان تـابعی مسـتقیم از        بنابراین نسبت ت

 فـرض . دستمزد کارآفرینان تولیدي و کیفیت نهادي و معکوس از درآمدهاي نفتی اسـت 

قیمت نفـت نیـز    تأثیریک فرآیند برون زا است که تحت ، فرآیند کیفیت نهادي، شود می

  . قرار دارد

)51(  Iq� = Iq���e������∗��� ������   

از  (L)ي نیروي کـار   تعادل بازار نیروي کار از برابري عرضه :تعادل بازار نیروي کار

چنـین تقاضـاي نیـروي     و هـم  ���Lها سوي خانوارها و تقاضاي نیروي کار از سوي بنگاه

  .آیدبه دست می (�L)کار از سوي بخش دولتی 

)52(  L� = L�
� + L�

�
 

ضـربدر   (�)نیروي کار هر کـارگر  ي  عرضه یروي کار برابر است باني  عرضه که در آن

  ��γ�Nتعداد کل نیروي کار 

)53(  L� = l��γ�N �� 

  .یابد می با یک نرخ رشد ثابت طی زمان افزایش و جمعیت خانوارها

)54(  N� = e��∗�N   

مایه از سوي خانوارهـا  سري  عرضه تعادل بازار سرمایه از برابري :تعادل بازار سرمایه

(k) ها و تقاضاي سرمایه از سوي بنگاه�kشودحاصل می��  

)55(  k� = k�
� 

   :گذاري در هر دوره برابر است بادر عین حال میزان سرمایه

)56(  i� = k� − (1 − δ)k���  

رز بـا  تقاضاي اشود که عرضه و تعادل بازار ارز در شرایطی برقرار می: تعادل بازار ارز

  .دشویکدیگر برابر 

)57(  p�
�y�

�� = (1 − CR�)OR� 

�p که در آن
��y�

بیانگر ارزش واردات به پول خارجی و بـه عبـارتی تقاضـاي ارز و    ، ��

(1 − . بیانگر منابع ارزي تزریق شده از سوي بانک مرکزي به بـازار ارز اسـت   ���(���

  . رساندشود که عرضه و تقاضاي ارز را به تعادل میی تعیین میبنابراین نرخ ارز در سطح

ي  بودجـه نیـز قیـد   ) 42(دولت ي  بودجهو تراز ) 7(خانوارها ي  بودجهاز مجموع قید 

  تقاضاي کل اقتصاد استي  معادلهشود که در واقع بیانگر کل اقتصاد حاصل می

)58(  y�
� = c� + i� + g� 

شود کـه  یی که از تعادل عرضه و تقاضاي کل اقتصاد حاصل میتعادل بازار کاالي نها

، کـل کـاال در بخـش تولیـد خصوصـی     ي  عرضـه  کل برابر است با مجموعي  عرضه در آن

  واردات  دولتی و
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)59(  y�
� = y�

� = y�
� + y�

� + y�
��  

د تولیـد دولتـی و تولیـ   ، تولید کل اقتصاد برابر است با مجموع تولید بخش خصوصی

  نفت

)60(  P�y� = P�
�y�

� + CG� + OR�  

  و در نهایت تولید غیرنفتی برابر است با مجموع تولید بخش خصوصی و تولید دولتی 

)61(  P�yt
no = P�

�y�
� + CG� 

  

  روندزدایی از مدل و خطی سازي  -4

اعم از روند تصادفی (مدل ارائه شده در بخش سوم به دلیل حضور عناصر داراي روند 

حضـور فرآینـدهاي داراي   ، عوامل ایجاد روند در مـدل . نیازمند روندزدایی است، )و ایستا

فرآینـد کیفیـت   ، (�)در مدل اسـت کـه عبارتنـد از فرآینـد تکنولوژیـک       ي واحد ریشه

نـد  ، فرآی(G)، فرآینـد مخـارج اسـمی دولـت     (N)، فرآیند جمعیت خانوارها (Iq)دينها

بایـد  ، جهـت رونـدزدایی از مـدل   . ����Pهاي خارجی و فرآیند قیمت (�P)قیمت نفت 

  . ند تا تمامی متغیرهاي تبدیل یافته مانا گردندشومتغیرهاي مدل به نحوي تبدیل 

هـاي مختلـف خصوصـی و    متغیرهاي حقیقی در مدل اصلی اعـم از تولیـد در بخـش   

ي  عرضـه  ولیـد غیرنفتـی و  بـه جـز ت  ، گذاري و موجـودي سـرمایه  سرمایه، مصرف، دولتی

بنابراین ایـن متغیرهـاي    ،یابند می در بلندمدت با نرخ رشد اقتصادي افزایش، نیروي کار

��X، جهت روندزدایی به شکل (�X)حقیقی  =
��

��
  که در آن، ندشوتبدیل می 

At=ntat
�

1

ζ+ω
�
Iqt

�‐γ*
�‐ω�1‐ep�‐��1‐gI� gI� ��1‐α‐ζ‐ω��

ζ+ω
�
�pt

o pt
*⁄ �

��
1‐ζ‐ω

ζ+ω
+1��1‐λ��

   

�y)تولید غیرنفتی . است
��y جهت روندزدایی به شکل(��

�� =
��

��

����
، دشـو تبدیل مـی  

�Anoکه در آن = A�(p�
� p�

∗⁄ نیروي کار نیز که در بلندمـدت بـا   ي  عرضه. است (���)�(

��Lجهت روندزدایی به ، یابدخانوار افزایش مینرخ رشد جمعیت  =
��

��
. دشـو تبدیل مـی ، 

ي  بودجـه متغیرهاي ، در مقابل تمامی متغیرهاي اسمی در مدل اصلی مانند تولید اسمی

در ، نرخ اسمی ارز و سـطح قیمـت  ، اسمی دولت و متغیرهاي پولی به جز دستمزد اسمی

 (�Y)بنـابراین متغیرهـاي اسـمی    . نندکرشد می (�gM)بلندمدت با نرخ رشد حجم پول 

��Y جهت روندزدایی به شکل =
��

��
اسـمی پـول    ي مانده، �M که در آن، ندشوتبدیل می 

که دستمزد اسمی در بلندمدت با نرخ رشد حجم پول افزایش یافتـه و بـا   جا  آن از. است

�Wجهـت رونـدزدایی بـه     ،یابـد نرخ رشد جمعیت و تکنولوژي کـاهش مـی   � =
������

��
 ،
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سطح عمومی قیمت نیز که در بلندمدت با نرخ رشد حجم پـول افـزایش   . دشوتبدیل می

��Pجهـت رونـدزدایی بـه    ، یابـد یافته و با نرخ رشد اقتصادي کاهش می =
����

��
تبـدیل  ، 

ا نرخ رشد حجم پول افزایش و با نـرخ رشـد   نرخ اسمی ارز نیز که در بلندمدت ب. دشو می

�ERجهت روندزدایی به ، یابداقتصادي و نرخ رشد قیمت نفت کاهش می
� =

���������
�

��
 ،

معادلـه   38شـامل  ، بر این اساس سیستم معادالت مدل روندزدایی شـده . دشوتبدیل می

  . آیدمتغیر به دست می 38براي 

بـر ایـن   . خطی روندزدایی شده الزم است که الگـو خطـی شـود   براي حل الگوي غیر

بـا  . دشوبه شکل خطی تبدیل می، اساس تمامی معادالت مدل غیرخطی روندزدایی شده

طی به الگوي خطـی، تمـامی متغیرهـاي مـدل غیرخطـی، در شـکل       تبدیل الگوي غیرخ

  . ندشومیظاهر  (��z)خطی  -لگاریتمی

)61(  z�� = Ln(z�)− Ln(z�
�)  

�z متغیر مدل غیرخطی و، ��که در آن 
مقدار متغیر در وضعیت پایدار است، �

1
 .  

  

   یافته هاي تحقیق -5

  ها داده 

هاي فصلی سـري زمـانی متغیرهـاي نـرخ رشـد       از داده، براي تخمین مدل ارائه شده

تـا فصـل    1367فصـل دوم  ي  دورهتولید ناخالص داخلی و نرخ تورم اقتصاد ایـران طـی   

نـرخ رشـد اقتصـادي و    که  این در عین حال با توجه به. استفاده شده است 1389چهارم 

نیازي به روندزدایی از متغیرها با استفاده از فیلترهاي ، نرخ تورم متغیرهاي ایستا هستند

  . مختلف نیست

  

  تخمین پارامترهاي مدل 

، )2000( 2ام و وایـتمن اینگـر ، دیجانـگ (الگوي ارائه شده با استفاده از روش بیـزین  

لوبیک و کورفید
3
روش بیـزین یـک روش اطالعـات    . تخمـین زده شـده اسـت   )) 2005( 

، DSGEتخمین بیزین یک مـدل  . است DSGEکامل براي تخمین پارامترهاي یک مدل 

خطـی بـه دسـت     –بر اساس یک تابع درستنمایی که از حل مدل به صورت لگـاریتمی  

  

 

ک وضـعیت رشـد متـوازن    است، وضعیت پایدار بیانگر ی) اعم از ثابت و تصادفی(جا که این مدل یک مدل داراي روند  از آن -1

  . کرد است که در آن عموم متغیرهاي مدل در سطح ثابت نیستند، بلکه در وضعیت پایدار با یک نرخ ثابت رشد خواهند

2- DeJong, Ingram & Whiteman 
3- Lubik and Shorfheide  
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، ین روش توزیع پیشینی پارامترهـاي مـورد نظـر مـدل    در ا. پذیرد صورت می، آمده است

در مدل ارائه شـده در صـدد   . ندکن ي تخمین پارامترهاي فراهم میاطالعات اضافی را برا

یک توزیع پیشـینی در نظـر گرفتـه    ها  آن پارامتر هستیم که براي هر یک از 25تخمین 

نی پارامترهاي مـدل  توزیع پسی. آمده است )1(شده که اطالعات مربوط به آن در جدول 

هسـتینگز  -نیز با استفاده از الگـوریتم متروپـولیس   
1
افـزار داینـر در محـیط     تحـت نـرم   

MATLAB  نتـایج زنجیـره   . ارائه شده اسـت  1محاسبه شده است و نتایج آن در جدول

مارکف مونت کارلو
2
ي  هتشخیصی زنجیـر   آزمون. نشان داده شده است )1( ي در ضمیمه 

بیانگر این امر است که مشکلی در تخمـین پارامترهـاي مـدل وجـود      مارکف مونت کارلو

توزیع پارامترهاي پیشینی و پسـینی  ي  همقایس. ها قابل اتکا هستند نداشته و این تخمین

  . نشان داده شده است )2( ي نیز در ضمیمه

  
  توزیع پیشینی و پسینی پارامترهاي مدل - 1جدول 

فاصله اطمینان 
  پارامتر

مقدار 
پسینی 
  پارامتر

مقدار 
پیشینی 
  پارامتر

توزیع 

  پارامتر
 پارامتر  توضیحات  منبع اطالعات پیشین

0.9950– 0.9665  0.9810  0.980  
beta 

قضاوت ذهنی 

  محققان

 �  نرخ تنزیل زمانی

0.4045– 0.2381  0.3215  0.410  beta   سهم سرمایه در تولید  )1387(شاهمرداي  � 
0.4033– 0.2366  0.3177  0.300  

beta  
قضاوت ذهنی 

  محققان

 �  نیروي کار در تولید سهم

0.3273– 0.1798  0.2555  0.250  
beta 

قضاوت ذهنی 

  محققان

سهم نیروي کارآفرین در 

  تولید
� 

0.7948– 0.6395  0.7148  0.700  
beta 

قضاوت ذهنی 

  محققان

نسبت پایدار کارآفرینان 

  به رانتجویان

�� 

5.031–2.413  3.844  4.33  
gamma  

عکس کشش جانشینی   )1389(دي شاهمرا

  در تولید
� 

2.017–0.188  1.083  1.00  
gamma  

قضاوت ذهنی 

  محققان

کشش جانشینی نیروي 

  کار
�� 

1.781– 0.1359  0.973  1.00  
gamma  

قضاوت ذهنی 
  محققان

کشش جانشینی نیروي 
  کارآفرین

�� 

0.0088 - 0.0006  0.0048  0.005  
gamma  

قضاوت ذهنی 

  محققان

 ��  پایدار تکنولوژي نرخ رشد

18.08–9.43  13.66  14.00  
normal  

قضاوت ذهنی 
  محققان

ضریب اثر چسبندگی بر 
  تولید

� 

  

 

1- Metropolis-Hastings Algorithm. 
2 - Monte Carlo Markov Chain (MCMC) Univariate Diagnostics. 
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فاصله اطمینان 
  پارامتر

مقدار 
پسینی 
  پارامتر

مقدار 
پیشینی 
  پارامتر

توزیع 

  پارامتر
 پارامتر  توضیحات  منبع اطالعات پیشین

0.0183– 0.0055  0.0123  0.015  normal   نرخ استهالك سرمایه  )1384(امینی   � 
7.80–4.64  6.28  6.00  

normal  
قضاوت ذهنی 

  محققان

حساسیت بانک مرکزي 

  به نرخ ارز

���  

5.031–3.129  4.061  4.200  
normal 

قضاوت ذهنی 

  محققان

حساسیت رانتجویی به 

  کیفیت نهادي
� 

0.234 - - 0.380 -  0.310 -  0.300 -  
normal  

ضریب خودهمبستگی   واقعیات مشاهده شده

  مخارج دولت

�� 

0.242– 0.078  0.153  0.150  
normal  

ضریب خودهمبستگی   واقعیات مشاهده شده

  قیمت نفت

��� 

0.308– 0.125  0.210  0.250  
normal  

 تأثیر تکانه نفتی بر مخارج  واقعیات مشاهده شده

  دولت

���� 

0.278– 0.112  0.194  0.200  
normal  

ضریب خودهمبستگی   واقعیات مشاهده شده

  کیفیت نهادي

��� 

0.095-– 0.239-  0.168-  0.200 -  
normal  

قضاوت ذهنی 
  محققان

 انه نفتی برتأثیر تک
  کیفیت نهادي

�����

0.044– 0.013  0.029  0.030  
beta  

قضاوت ذهنی 

  محققان

تأثیر کیفیت نهادي بر 

  تکنولوژي

���� 

0.0591– 0.0426  0.0513  0.050  
invg1  

قضاوت ذهنی 
  محققان

���  انحراف معیار تکانه مالی  

0.172– 0.046  0.113  0.100  
invg  

ی قضاوت ذهن

  محققان

 ����  انحراف معیار تکانه نفتی

0.025– 0.005  0.015  0.020  
invg  

قضاوت ذهنی 
  محققان

انحراف معیار تکانه 
  کیفیت نهادي

���� 

0.014– 0.003  0.009  0.010  
invg  

قضاوت ذهنی 

  محققان

انحراف معیار تکانه 

  تکنولوژیک

��� 

0.004– 0.001  0.002  0.003  
Invg  

قضاوت ذهنی 

  محققان

انحراف معیار تکانه موقت 

  تولید

���� 

  یافته هاي تحقیق: مأخذ

  

  سازي متغیرهاي مدلنتایج شبیه 

بـا  ، سیستم معادالت مدل ارائه شده با توجه بـه مقـادیر تخمینـی پارامترهـاي مـدل     

قسـمت  در ایـن  . سازي شده اسـت  داینر حل و متغیرهاي مدل شبیهي  نامهاستفاده از بر

  

 

1- Inverse-gamma distribution 
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سازي شده و مشاهدات واقعی اقتصاد ایران به ارزیـابی الگـو     نتایج شبیه ي ابتدا با مقایسه

  . العمل آنی خواهیم پرداخت و سپس به تحلیل و بررسی توابع عکس

  سازي شده و مشاهدات واقعی متغیرهاي اقتصاد ایران نتایج شبیه ي ارزیابی الگو با مقایسه 

هـاي مرسـوم   یکـی از روش ، تعادل عمومی تصادفی پویا يساز مدلدر ادبیات مرسوم 

شـده در شــکل   سـازي گشـتاورهاي متغیرهـاي شــبیه   ي مقایســه، جهـت ارزیـابی مـدل   

خطی با گشتاورهاي جزء سیکلی متغیرهـاي واقعـی مشـاهده شـده در یـک       -لگاریتمی

هـاي متفـاوتی   از روش، جهت استخراج اجـزاي سـیکلی متغیرهـاي واقعـی    . اقتصاد است

دن متغیرهاي واقعی بـا اسـتفاده   کرروش فیلتر ، هاترین روششود که مرسومتفاده میاس

پرسکات –از فیلترهاي مختلف مانند فیلتر هودریک 
1
کـه الگـوي ارائـه    جـا   آن از. اسـت  

سازي شده در شکل لگاریتمی متغیرهاي شبیه، یک مدل داراي روند تصادفی است، شده

 ،رهاي تبدیل یافته و نه متغیرهاي اصلی الگو هستندبیانگر اجزاي سیکلی متغی، خطی –

سـازي شـده بـه طـور مسـتقیم قابـل مقایسـه بـا         بنابراین گشتاورهاي متغیرهاي شـبیه 

کـه در   رطـو  همـان . گشتاورهاي جزء سیکلی متغیرهاي واقعـی مشـاهده شـده نیسـتند    

از نـرخ رشـد متغیرهـاي مـورد نظـر      ، براي اجتناب از این مشـکل ، تشریح شد 4قسمت 

. در این مقاله شـبیه سـازي شـده اسـت    ، خطی –طریق این متغیرها در شکل لگاریتمی 

با ، سازي شده گشتاورهاي نرخ رشد متغیرهاي شبیه، ارزیابی تجربی الگو منظور بهسپس 

عـالوه بـر آن ضـرایب    . گشتاورهاي نرخ رشد متغیرهاي واقعی اقتصاد مقایسه شده است

سازي شده و واقعـی  ان نرخ رشد متغیرهاي شبیهخودهمبستگی و ضرایب همبستگی می

ئـه  ابیانگر این امر است که مدل ار، ارزیابی تجربی مدل. نیز با یکدیگر مقایسه شده است

در . نـد ک مـی  اقتصاد ایران را به نحو مناسبی شبیه سـازي  ي واقعیات مشاهده شده، شده

سازي شده نـرخ  شبیهانحراف معیار و ضریب خودهمبستگی واقعی و ، میانگین، 2جدول 

  . تورم و رشد اقتصادي با یکدیگر مقایسه شده است

  
  نرخ رشد متغیرهاي اقتصادي ي ازي شدهسمقایسه گشتاورهاي واقعی و شبیه - 2 جدول

 نرخ تورم  نرخ رشد اقتصادي 

 0.0450  0.0138 میانگین واقعی

 0.0457 0.0123 شدهسازيمیانگین شبیه

 0.0216 0.0225 انحراف معیار واقعی

 0.0187 0.0243 شدهسازيانحراف معیار شبیه

 0.798 -0.225 ضریب خودهمبستگی واقعی

 0.796 -0.091  سازي شدهضریب خودهمبستگی شبیه

  یافته هاي تحقیق: مأخذ

  

 

1- Hodrick–Prescott Filter 
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  العمل آنیتوابع عکس 

توابـع  ، هـاي مختلـف  هاي متغیرهاي مهم اقتصـادي نسـبت بـه تکانـه    بررسی پویایی

از ابزارهـاي مهـم   ، آینـد ی که بر اساس الگوي برآورد شده بـه دسـت مـی   العمل آنعکس

هـاي  اصلی بر بررسـی اثـرات تکانـه    تأکیددر این مقاله توجه و . تحلیل اقتصادي هستند

هاي نفتی بر عملکرد اقتصـادي  سؤال مهم در تحلیل اثر تکانه. نفتی بر اقتصاد ایران است

ها در اقتصاد ایران چگونـه اسـت واز کانـال کـدام     تکانه این است که مکانیسم انتشار این

بر جـاي   ها چه اثراتی بر عملکرد متغیرهاي کالن اقتصادي مانند تولید و قیمت، متغیرها

 1در نمـودار   ، نفتـی  ي واکنش متغیرهاي اسمی و حقیقی اقتصاد به یک تکانه. گذاردمی

 . نشان داده شده است

از مسـیر افـزایش    مـدت   کوتـاه و غیرنفتی را درتولید نفتی ، مثبت نفتی ي یک تکانه 

خـدمات دولتـی    تر بیش استخدام نیروي کار جدید و تولید، افزایش مخارج دولت، تقاضا

اما در بلندمدت به مرور اثرات منفی کـاهش کیفیـت نهـادي و افـزایش     . دهد می افزایش

ر نهایـت بـه   این اثرات منفی در حدي اسـت کـه د  . شود می در اقتصاد ظاهر، جویی رانت

اما این اثرات منفی به حدي نیسـت کـه اثـرات مثبـت     ، انجامد می کاهش تولید غیرنفتی

با . ده و به کاهش تولید کل اقتصاد بیانجامدکرناشی از افزایش درآمدهاي نفتی را خنثی 

متغیر حجم پول واکنش نشان داده و به مرور افزایش یافته و بـه  ، نفتی ي بروز یک تکانه

، نفتـی  ي مکانیسم افزایش حجم پول در واکنش به تکانه. کند ار خود میل میسطوح پاید

پولی بانک مرکزي در اثر افزایش فروش درآمدهاي ارزي از سوي دولت به ي  پایه افزایش

اما متغیر نرخ . هاي خارجی بانک مرکزي استبانک مرکزي و به دنبال آن افزایش دارایی

ارز بـا کـاهش   ي  عرضـه  ابتدا و از مسیر افزایش، نفتی ي ارز در واکنش به بروز یک تکانه

افـزایش   ي شدید مواجه شده و پس از آن با توجه به اثر افـزایش تقاضـاي ارز در نتیجـه   

و بـه سـمت مقـادیر پایـدار      شـود  میبه مرور بخشی از کاهش نرخ ارز جبران ، حجم پول

  . ندکخود میل می

ابتدا کـاهش یافتـه و سـپس     ، نفتی ي ها در واکنش به یک تکانه سطح عمومی قیمت

افزایش ، طی یک روند صعودي به سمت مقادیر پایدار خود با توجه به افزایش حجم پول

به کاهش سطح ، مدت با توجه به کاهش نرخ ارزدر کوتاه، نفتی ي بروز یک تکانه. یابد می

ارز غلبه کـرده  اما پس از آن اثر افزایش حجم پول بر اثر کاهش نرخ ، انجامد ها میقیمت

  . ندکنوي مقادیر پایدار خود میل میها به سسطح قیمت و
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  یافته هاي تحقیق: مأخذ

 نفتی ي واکنش متغیرهاي اقتصاد ایران به تکانه -1نمودار 

  

  و پیشنهادات گیري نتیجه - 6

بـر عملکـرد    مـؤثر ین عوامـل  تر مهمنفتی از ي ها هتکان، بر اساس مطالعات انجام شده

حاضـر یـک الگـوي تعـادل عمـومی تصـادفی        ي مقاله. اقتصادي در اقتصاد ایران هستند

براي الگوسازي مکانیسم انتقال اثرات درآمدهاي نفتی بـر عملکـرد   ، پویاي کینزي جدید

ي  عرضـه  ایشدر این تحقیـق افـز  . مدت و بلندمدت ارائه داده استاقتصاد ایران در کوتاه

ین کانـال  تـر  مهمکاال و خدمات عمومی از محل درآمدهاي نفتی از سوي دولت به عنوان 

ین کانـال  تـر  مهـم انتقال اثرات مثبت درآمدهاي نفتی و در مقابل رانت جویی به عنـوان  

نهادهـا در تعیـین    ي و نیـز نقـش ویـژه   مطرح شـده  انتقال اثرات منفی درآمدهاي نفتی 
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و منفی درآمدهاي نفتی بر عملکرد اقتصاد ایران مورد تحلیل نظـري  برآیند اثرات مثبت 

قـرار گرفتـه   ) DSGE( و مدل سازي تجربی تحت رویکرد تعادل عمـومی تصـادفی پویـا   

پارامترهاي الگوي ارائه شـده بـه روش بیـزین تخمـین زده شـده و ارزیـابی آن از       . است

نتـایج   ي و مقایسـه  ي اقتصـاد سـنجی  هـا  مـدل  طریق بررسی معیارهاي مختلف تخمین

متغیرهاي کالن اقتصاد ایران طـی فصـل    ي هاي مشاهده شدهو واقعیت  سازي شده شبیه

نتـایج حاصـل   . بیانگر برازش نسبتاً مناسب الگو اسـت ، 1389تا فصل چهارم  1367اول 

بـه افـزایش تولیـد نفتـی و      مـدت   کوتـاه در ، مثبـت نفتـی   ي دهد که یک تکانه می نشان

اما بروز اثرات منفی ناشی از رانت جویی و کاهش کیفیت نهـادي در  ، امدانج می غیرنفتی

 ي در عین حال یـک تکانـه  . شود می نهایت به کاهش سطح پایدار تولید غیرنفتی منتهی

هـا   از مسیر کاهش نرخ ارز بـه کـاهش سـطح عمـومی قیمـت      مدت  کوتاهمثبت نفتی در 

هـا   وجب افـزایش سـطح پایـدار قیمـت    اما به مرور اثرات افزایش حجم پول م، انجامد می

  . دشو می
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  ضمائم

1. Monte Carlo Markov Chain (MCMC) Univariate Diagnostics 
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2. Model Prior and Posterior Distribution Plots 

 

 

  
  

 

  


